IN BERLICUM EN MIDDELRODE STAAT ZINGEN
HOOG IN HET VAANDEL!
Anny van der Heijden-Bijnen

In het schriftje met de notulen van het Berlicums Gemengd Koor, dat de heemkundekring kreeg van wijlen
Hein Godschalx, staat geschreven dat in het verenigingsjaar 1930-1931 de samenvoeging heeft plaatsgevonden van het Berlicums Mannenkoor met het Gemengd Koor. Hieruit kunnen we dus constateren dat er
in de twintiger jaren al een mannenkoor was én een gemengd koor. En natuurlijk was er ook een kerkkoor
waarin vroeger alleen mannen zongen, maar ook dit koor is al jarenlang gemengd. Men kan dus gerust
stellen dat er in ons dorp al jarenlang graag en veel gezongen is!
Operettes
Heemkundekring De Plaets heeft twee foto’s van
een gemengd gezelschap dat in 1926 de operette
‘Rose Marie’ in de Gouden Leeuw heeft opgevoerd.
Een andere foto, waarschijnlijk uit diezelfde tijd, is
van de operette ‘Marijke van Scheveningen’. Bij de
opnames van beide operettes staat o.a. Jan Grosfeld
sr. afgebeeld. Hij had de regie zoals ook vaak bij toneelstukken. De dirigenten kwamen toen kennelijk
van elders.

zeker voor die tijd, toen een arbeider maar 1 gulden
per dag verdiende. Daar moest een arbeider, met de
toen gebruikelijke 6-daagse werkweek, ongeveer
drie maanden voor werken. Elke vereniging zal
vandaag de dag nog steeds blij verrast zijn met een
dergelijke gulle gift.
Eigen vaandel
Kennelijk had het koor een eigen vaandel. Want we
lezen dat ze, in 1931, ‘als een van Berlicums voornaamste vereniging met hun vaandel voorop naar
Middelrode togen om daar onder grote belangstelling een serenade te brengen aan een van Berlicums
zonen die het grote geluk mocht smaken als jeugdig
priester in Berlicum zijn Eerste H. Mis te mogen
opdragen’. Dat moet geweest zijn voor Fulco van
der Heijden (later bekend onder de schrijversnaam
Has van Rukven), wiens ouderlijk huis in Middelrode stond.
Regelmatig geeft men bij feestelijke gebeurtenissen een serenade. In 1934 o.a. bij de gouden bruiloft van Sens, tgv de benoeming van gemeentesecretaris Johan van de Veerdonk tot burgemeester
in Heeswijk-Dinther en aan pastoor Ondersteijn,
‘welke aanstonds in de vorm van een gesloten cou-

Jaarlijks serenade op de Wamberg
In het voornoemde notulenschriftje lezen we ook
dat na die samenvoeging alles opnieuw ingestudeerd moest worden. Maar dat men na een paar
weken toch met ruim 50 zangeressen en zangers,
‘onder leiding van onze grooten directeur den heer
J. van Nuenen’, naar de Wamberg trok om daar met
harmonie T.O.G. hun eerste serenade te gaan brengen. Uit verslagen van andere jaren blijkt het een
jaarlijkse traditie te zijn om de familie Van Rijckevorsel een muzikale hulde te brengen!
Het enige ﬁnanciële verslag in het schriftje vinden
we in 1931. Daarin lezen we dat de familie Van
Rijckevorsel ƒ 75,- schenkt. Een vorstelijk bedrag;
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vert blijk gaf van zijn sympathie’. Ook hebben ze in
dat jaar feesten in de abdij van Berne opgeluisterd
en zingen ze met veel succes regelmatig op concoursen.

decor en grime Tonny Schmeink.
Het was een grote ﬁnanciële strop. Om deze te
dichten wordt er een loterij gehouden met 2500
loten van 10 cent met een prijzenpot van ƒ 90,-.
Helaas worden niet alle loten verkocht en blijft
men met een verlies zitten dat door het geven van
een toneeluitvoering slechts gedeeltelijk wordt
opgelost. Toch was er kennelijk nog geld in kas om
de ‘eminente directeur, dhr. Van Nuenen, bij zijn
25-jarige echtvereniging een prachtige ligstoel te
bezorgen’.

Een ware ovatie
In 1931 worden de veemarkthallen in ’s-Hertogenbosch ofﬁcieel geopend en zijn er koren gevraagd
te komen zingen. De diverse koren worden
echter tijdens het zingen ‘zwaar gestoord door de
geweldige massa mensen’. Maar ‘het succes van
dè Balkums Koor was al verzekerd zogauw ès die
prachtige knappe dametjes, met d’r mooi gekrulde
kupkes op het toneel kwamen. De menigte werd stil
en luisterde vol aandacht.’ Na aﬂoop kregen ze een
ware ovatie en de 1ste prijs met een geldbedrag van
ƒ 50,-. ”De trotsch van Berlicum” staat er onder
dit verslag.
Van de gulle gaven bij serenades kon men af en
toe een feestje geven. Men had daar kennelijk maar
weinig geld voor nodig, want in het jaarverslag
van 2 juli 1931 staat ƒ 29,50 genoteerd voor een
feestavond. Wel moet gezegd worden dat brouwer
Hein Godschalx één van de koorleden was die
tijdens een feestje wel eens een extra vaatje bier
liet aanrukken. De dames lustten kennelijk ook
graag bier, maar wel met suiker. ‘Van Herpen’ (tot
1935 herbergier in de Gouden Leeuw) ‘kon dat
goed merken aan de kilo’s suiker die er bij het bier
verorberd werden’.

Hein Godschalx wordt voorzitter
In 1934 wordt ‘de populaire Hein den Brouwer’
voorzitter van het B.G.K.. In de notulen wordt hij
uitbundig bejubeld. ‘Hij houdt contact met de leden
en moedigt ze aan. De onderlinge geest is nog nooit
zo goed geweest en het is vooral aan hem te danken
dat het koor bij optredens steeds meer waardering
krijgt. De vele goede resultaten zijn vanaf het
begin zijner medewerking merkbaar geweest en de
vereniging breidt zich snel uit’.
‘De voorzitter geeft de verzekering dat hij zijn
uiterste best zal doen het Berlicums Gemengd Koor
tot Berlicums mooiste, beste en sterkste vereniging
te maken en zal niet eerder rusten voordat de
vereniging 60 leden sterk zal zijn’.
Als iemand lid wil worden, maar niet katholiek is,
neemt men hem/haar aan als hospitantlid!
Hoe het Berlicums Gemengd Koor het in de
dertigerjaren verder vergaat, weten we niet want
het schriftje is vol en hun verdere notulen uit die
tijd heeft de heemkundekring niet.

Operette Erminie
Op 26 en 27 augustus 1933 wordt in de tuin van
de Gouden Leeuw door het B.G.K. de operette
Erminie opgevoerd. Ze hebben dan 60 koorleden
en begeleiding van de ‘Oisterwijksche Orkest
Vereeniging’. Het geheel staat onder de muzikale
leiding van Jan van Nuenen, regie van Jan Grosfeld,

Gemengd koor ‘Laeti Cantando’
Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden de
Duitsers de algemene verordening dat men zich
moest aansluiten bij de Kultuurkamer als men voor
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In 1926 voerde het Berlicums Mannenkoor en een gemengd koor de operette ´Rose-Marie` op in de tuin
van herberg De Gouden Leeuw, waar ook deze, inmiddels 80-jarige, foto is gemaakt. Geheel links in uniform: 1. Hendrik Brokken met naast hem: 2. Jos vd Veerdonk. Boven vlnr: 3. Bert v Boxtel, 4. Jos v Lith, 5.
?, 6. Jan Verhoeven, 7. ?, 8. Jan Pijnenburg, 9. Jan van Helvoort, 10. Christ Spierings, 11. Kaat Kastelijn,
12. ?. Op de 2de rij: 13. Toos Prinsen, 14. Joh. van Lamoen, 15. ?, 16. ?, 17. ?, 18. Hèm van Helvoort,
19. Dien Voets, 20. Betsie van Bussel, 21. Zus Cooijmans, 22. Kaat Klerks, 23. Hannes vd Donk, 24. Toon
Loeffen, 25. ?, 26. Marie Heijmans, 27. Fons van Lith, 28. Toon van Osch, 29. Antoon de Kemp. Op de
stoelen: 30. Martien Spierings, 31. Pauw Prinsen, 32. Riek Grosfeld, 33. Harrie Lambermont, 34. Dhr.
Zwijsen, 35. Jan Grosfeld sr., 36. Ant Heijmans. Schuinachter haar: 37. Jaan v Galen, 38. Nol v Dijk.
Op de voorgrond: 39. Tonnie Heijmans, 40. Truda Boon, 41. Marie Smekens, 42. ?
Fotocollectie Heemkundekring De Plaets.
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publiek uitvoeringen wilde geven. Omdat men
dat niet wilde lag het B. G. K., evenals de meeste
verenigingen, noodgedwongen stil, maar maakte
gelukkig na de oorlog weer een nieuwe start.

Jan van Nuenen, inmiddels ruim 65 jaar, wordt
ook van dit nieuwe koor de dirigent. Ze repeteren
in de ‘Meierijsche Kar’ van de familie Smits, in
tegenstelling tot het B.G. K. dat hun domicilie altijd
in de Gouden Leeuw heeft gehad.

Bedenker naam Laeti Cantando
Norbertijn H. Hoek kwam in 1946 als kapelaan in
onze parochie en het is bekend dat hij in datzelfde
jaar de verkennerij oprichtte. Veel kans dat in dat
jaar het gemengd koor ook haar nieuwe start heeft
gemaakt.
In die tijd had elke vereniging een ‘geestelijke
adviseur’. Dat is bij het toenmalige ‘Laeti Cantando’
ongetwijfeld kapelaan Hoek geweest. Want zoals
we uit onderstaand couplet uit een potpourri
kunnen lezen was kapelaan Hoek medeoprichter
van dat koor en heeft hij ook de naam ‘Laeti
Cantando’ (Zingen maakt blij) bedacht. Hij had
uiteraard kennis van het Latijn. Heemkundekring
De Plaets is in het bezit van de potpourri die in
1949 gemaakt is vanwege het Ceciliafeest. Deze
door burgemeester Van der Meer, waarschijnlijk
zelf ook koorlid, gemaakte potpourri bevat voor elk
van de 30 koorleden een toepasselijk couplet. In
dat van kapelaan Hoek lezen we het volgende:
Wijze: Twee ogen zo blauw:
Kap’laan Hoek is de medeoprichter.
Pionier van beduidende faam.......
Bovendien heeft hij tevens verzonnen.
Onze klankvolle Latijnse naam.
En tenslot zingt hij achter de schermen.
Met zijn hoorbare stem dapper mee......
Want hij trekt stiekum toch aan de touwtjes;
Ons ten nutte; een luidkeels hoezee.
(refr.) Och, kapelaan Hoek
Steeds meer en meer zoek......
Hier een vergaad’ring en daar een bezoek
Och, kapelaan Hoek......

Operette
Laeti Cantando ging weer op concours en in 1957
werd zelfs met veel succes de operette ‘Im Weiszen
Rössl’ opgevoerd!
Na enige jaren raakte het koor echter in moeilijkheden. Voor Van Nuenen werd het vanwege
zijn hoge leeftijd een zware opgave om iedere
week de repetities te leiden. En er waren steeds
minder leden omdat de damesleden stopten als ze
het huwelijksbootje instapten of kort daarna als er
kinderen kwamen.
Zo ging het voormalige koor ‘Laeti Cantando’,
rond 1960, ter ziele. Er bleef nog wat kasgeld over
dat, met hoop op een doorstart, op de bank werd
gezet.
Weer een nieuwe start
Harrie Tibosch, zelf een goed zanger en lid van het
‘Berlicums Vocaal Ensemble’, vroeg rond 1980
verschillende keren aan Willy Cooijmans of hij
mee wilde helpen om een nieuw gemengd koor op
te richten. Toen Harrie weer eens een keer bij Willy
en zijn vrouw Jet aan huis kwam met zijn verzoek,
zegde Willy zijn medewerking toe en gingen ze
daadwerkelijk aan de slag. Er moesten in ons dorp
toch wel genoeg geïnteresseerden zijn om weer een
gemengd koor te vormen.
Jetje Carpay werd gevraagd raambiljetten te maken, die door Harrie op diverse plaatsen in ons
dorp werden opgehangen. Met een artikel in
verschillende kranten en bladen werd het initiatief
bekend gemaakt. Wies van Schalen werd erbij
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Kapelaan Hoek kwam in 1946 in de Petrusparochie te Berlicum en was, waarschijnlijk al in datzelfde jaar, de medeoprichter van het 1ste Laeti Cantando-koor. Hij bedacht ook de Latijnse naam Laeti Cantando; Zingen maakt
blij. Hier afgebeeld enkele leden en introducés van het 1ste Laeti Cantando tijdens een uitstapje. We kennen helaas
geen datum en weten ook niet waar de reis naar toe was. Waarschijnlijk was het rond 1955. Wie kan ons aan verdere
gegevens helpen?
Op de achtergrond vlnr: Bert vd Broek, Theo van Dongen, vriendin van Bert Aarts, Bert Aarts, Jos vd Donk, Riky
van Lith, Gerard van Esch, Hetty van Gemert, Hendrik van Helvoort, Toon van Osch, Theo Mathijssen, Riky de
Jong, Nol van Dijk, Sjannie Kapteins, Jan van Nuenen sr., Jan Nuenen jr. en Hans Smits.
In het midden: Jet van Rooy, Tilly Rovers, Anna vd Donk-Verhoeven, An van Dijk en Jan Pijnenburg. Op de voorgrond: Clazien van Rooy, Riky van Helvoort, Hanny van Helvoort, Coba van Heijnsbergen, Annie van Lith, Ine vd
Heuvel met voor haar Wies van Hedel, Martha vd Ven met voor haar Riky van Helvert, Elly Witlox, José Zagwijn,
Rietje Frunt en Rietje van Lith.
Fotocollectie Heemkundekring De Plaets.
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gevraagd, waarna Harrie Tibosch, Willy en Jet
Cooijmans, Jetje Carpay en Wies van Schalen een
5-koppige commissie vormden tot oprichting van
een gemengd koor. Op 1 april 1981 had men de
1ste vergadering. Aan het einde van de notulen van
deze vergadering, opgetekend door Jetje Carpay,
lezen we: ‘dit was de oprichtingsvergadering. Het
moet een koor worden dat een lichter genre zingt,
beslist géén kerkkoor’. In de 2de vergadering, op 10
mei, regelde men nog een aantal praktische zaken,
waarna de ledenwerving van start ging.
Er werd een vergadering belegd in Even Rust
(Milrooijseweg 28) waar ongeveer 20 zanglustigen
kwamen opdagen. Het nieuwe koor kreeg weer
de naam Laeti Cantando en startte ofﬁcieel in
september 1981.

koor in Rosmalen bladmuziek en Willy trok, samen
met Harrie, er met succes op uit om een goedkope
piano te bemachtigen, waarna ze konden starten.
2de Laeti Cantando bestaat 25 jaar
Het is heel jammer dat er in 1993 na een onenigheid
17 leden vertrokken, zodat de vereniging bijna
gehalveerd werd. De vertrokken leden richtten
een nieuw koor op met de naam ‘Forza Vocale’
(Krachtige stem) met inmiddels ongeveer 40
leden.
Laeti Cantando ging haar eigen weg. José
Lunenburg-Jansen werd de nieuwe voorzitter en
heeft mede door haar grote inzet ervoor gezorgd
dat Laeti Cantando een bloeiende vereniging is
geworden.
Het koor geeft regelmatig grote concerten, maar
ook verzorgen ze optredens in bejaarden- en
verzorgingshuizen en gezellige kofﬁeconcerten.
De eerste tijd hebben ze gerepeteerd in Even
Rust; na enige tijd in De Guld en vanaf 2001 in
‘Herberg de Gouden Leeuw’. Daar zingen nu
iedere maandagavond de ruim 70 koorleden onder
de enthousiaste leiding van Henk van der Sanden.
Dit jaar bestaat het 2de Laeti Cantando 25 jaar. Men
wil dit, 4 en 5 november a.s., groots gaan vieren met,
evenals bij het 4de lustrum, een tweetal concerten
met muziekwerken uit diverse opera’s, afgewisseld
met liederen uit musicals en balads van eigentijdse
componisten. Deze jubileumconcerten zullen
opgeluisterd worden door een viertal professionele
solisten en een dertig man sterk professioneel
symfonieorkest!

Spaarbankboekje met ƒ 700,Bij de bank ging men ermee akkoord dat het nieuwe
koor de beschikking kreeg over het geld dat nog op
het spaarbankboekje van het vorige koor stond. Met
het basisbedrag en de steeds bijgeschreven rente op
rente was dit opgelopen tot ongeveer ƒ 700,-; een
bijzonder mooi startkapitaal.
De eerste voorzitter werd Jos Jansen; de eerste
dirigent Mari Kuijs. Harrie kreeg van een bevriend

Met dank aan Jetje Carpay, Willy en Jet Cooymans voor
de door hen geleverde gegevens. Speciale dank aan
Marcel Loeffen, die een voor ons belangrijk gedeelte
van het archief van Laeti Cantando ter inzage gaf.
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OM TE BEKIJKEN
Fotogroep

Deze keer hebben we voor deze rubriek gekozen voor een klassefoto van groep 7 van de Herman Josef
School in Middelrode. We schrijven het schooljaar 1987-1988.
Op de foto ziet u op de bovenste rij vlnr: 1. Piet van Driel, onderwijzer, 2. Marcel van de Heuvel, 3. Floris
Bertrums, 4. Frank Derwig, 5. Gurt Swanenberg, 6. Caroline Roosen, 7. Suzan Rijbroek, 8. Nancy van
Gogh, 9. Patricia van Hedel, 10. Adiëlle Voets, 11. Miriam van Zoggel.
Middelste rij: 12. Erik Pennings, 13. Erik van Gaal, 14. Hans de Bie, 15. Berrie van Vlijmen, 16. Kees
Brunschot, 17. Eric van Zoggel, 18. Erica van Gerwen, 19. Anke van der Helm, 20. Dorian Wagenaar, 21.
Marlies van Gestel, 22. Cindy van Herpen.
Onderste rij: 23. Maikel van de Aa, 24. Stijn van Kreij, 25. Martijn Veldman, 26. Barbara Stroosnijder, 27.
Miriam van der Heijden, 28. Kim van Helvoirt, 29. Hilde de Houck, 30. Liselotte Bongers, 31. Debby van
der Heijden, 32. Natasja Smulders.
Fotocollectie Heemkundkring De Plaets
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DE PTT IN BERLICUM (SLOT)

Herinneringen van Wim van de Ven als postbode
Wim van der Heijden, †2005

De uitgestrektheid van Berlicum en Middelrode
Wim van de Ven is van 1951 tot 1992 postbode in ons dorp geweest en weet er nog het een en ander over
te vertellen. Hierna volgt zijn verhaal:
Ons dorp is geweldig uitgestrekt. Denk maar eens aan de afstanden van het Woud tot de Loofaert,
Wamberg, de Heiblomsedijk, de Milrooijsedijk, en de Hooghei. Daarbij komt nog dat er in ons dorp maar
twee bruggen over de Zuid Willemsvaart zijn. Daardoor moesten de postbodes soms ver omﬁetsen om de
post te bezorgen. ‘Maar daar hadden we wel onze trucjes voor’, weet Wim nog te vertellen.
Natte voeten
Regen, hoog water, ijs en wit zand waren voor
de postbodes een onprettige, maar soms wel een
spannende afwisseling. Zo vertelt Wim dat hij
in de zestiger jaren, tijdens de toen regelmatig
voorkomende zeer strenge winters, in Middelrode
geen gebruik maakte van de brug over de ZuidWillemsvaart omdat dit een ﬂinke omweg was.
Hij ging dan komende vanaf de Kapelstraat
rechtdoor naar de Molendijk. Daar lag wel de ZuidWillemsvaart tussen, maar hij ging dan met zijn
ﬁets met posttassen over het ijs naar de Molendijk.
Als er een brief in het Hersend bezorgd moest
worden, reed Wim vanaf het Woud over de
Milrooijse brug en dan langs het kanaal naar de wat
hoger gelegen grond van het Hersend. Na bezorging
richting Aadijk moest hij over de smalle Oude Aa,
waarover slechts enkele planken lagen. Nadat hij
de Aadijk had overgestoken, ﬁetste hij over het
weggetje langs Tieske de Wever naar het dorp
terug. Dit is nu ongeveer de ﬁets- en wandelpad
Westerbroek, maar de toestand van toen is gewoon
niet meer te herkennen. Toen overstroomde in de
winter het gebied van de Aadijk tot aan de huizen

Trucjes bij het bezorgen
In het Woud waren er meestal maar een of twee
brieven te bestellen waarvoor we dan toch ver
moesten ﬁetsen. Willem van Zoggel, haalde in
die tijd bij de boeren in het Woud de melk in de
melkbussen op en bracht ze weer terug nadat ze
leeggemaakt waren op het ‘melkfabriek’ in de
Kerkwijk. Als er dan post voor een boer in het
Woud was, werd die brief geklemd tussen de deksel
en melkbus van diegene waarvoor de post bestemd
was. Zo’n brief kwam dan bij het terugbrengen van
de melkbussen vanzelf op de juiste bestemming aan
en het bespaarde de postbodes een hele ﬁetstocht.
Ook moest er af en toe een bondsblaadje
bezorgd worden bij een woonwagen van een
zekere Schellings aan de overkant van de ZuidWillemsvaart ter hoogte van Beekveld. Dat zou
om er te komen, via de Dungensebrug of de brug
in Middelrode, een half uur extra ﬁetsen zijn. Dat
bondsblaadje werd daarom aan een steen gebonden
en zo naar de overkant gegooid.
De ontvangers maakten geen bezwaar tegen deze
manieren van bestellen. De mensen waren in die
tijd over het algemeen heel tolerant.
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De broers Wim (links) en Jan van de Ven waren beiden postbode in ons dorp. Jan van 1947 tot 1951. Hij is daarna
expediteur op de trein geworden en was daardoor mede verantwoordelijk dat alle post op de juiste plaats werd afgeleverd. Hij moest daarom alle plaatsen in Nederland kennen; zelfs de kleinste gehuchtjes. Wim bezorgde de post
van 1951 tot 1992 en weet, met uitzondering van de nieuwe wijken, nog alle huisnummers feilloos ‘uit zijn mouw te
schudden’. Hij is een trouw kringlid, die zelden ontbreekt op de dinsdagochtend als er gewerkt wordt aan de archiefstukken, foto’s en bidprentjes van de kring. Regelmatig wordt er dan een beroep gedaan op zijn feilloos geheugen
betreffende huisnummers. Ook kent hij de meeste bewoners van ons dorp met naam, toenaam, met wie ze getrouwd
zijn en waar ze wonen of gewoond hebben. Een overblijfsel van zijn tijd als postbode waarvan de andere kringleden
dankbaar gebruikmaken! Links Wim, in 1964, tijdens het bezorgen op postadres Raadhuisplein 11. Rechts, rond
1950, Jan in Middelrode; nog voor het verleggen van de weg.
Fotocollectie Heemkundekring De Plaets
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op het Hersend. De postbode moest daar dan over
het ondergelopen modderig pad en het bruggetje
van slechts enkele planken toch de post bezorgen.
Wim herinnert zich nog goed dat hij dan met natte
en ijskoude voeten thuiskwam.

meer voorstellen.

Melden van brand
‘Ik weet niet meer wanneer het precies gebeurd
is’ vertelt Wim, ‘maar op zekeren morgen toen ik
naar het postkantoor ﬁetste, nadat ik vanaf 5 uur
in de ochtend de brievenbussen had gelicht, zag
ik rook en vuur komen uit het pand van ‘de Pan’,
nu Hoogstraat 8. Ik heb toen met stenen tegen de
ruiten en op de pannen gegooid om de mensen
wakker te krijgen. Toen ze wakker waren, ben ik
gauw verder gereden. Je kon toch niet te laat op je
werk komen!!’
Prettig was het als ze bij Hendrik ‘den Boer’ (=van
de Ven) in de Werstkant post verwachtten. Er lag
dan altijd al een appel of een peer klaar. Die hoefde
hij maar te pakken en verder ﬁetsend op te eten.

Tienduizenden guldens!
Toch was dat een mooie tijd voor de postbodes. Ze
kwamen bij de mensen aan huis. Er was persoonlijk
contact en Wim voelde altijd dat hij welkom was.
Men was blij als men een brief kreeg, maar zeker als
de AOW of een andere uitkering door de postbode
werd uitbetaald.
De postbodes liepen vaak met heel veel geld op
zak. Soms met tienduizenden guldens, want ook
geldstortingen kon men bij hen doen, waarvan
vooral zakenlui gebruik maakten. De postbodes
werkten dat op het postkantoor verder af. Er was
een heel groot vertrouwen bij de mensen. Ondanks
dat het algemeen bekend was dat ze met zeer grote
bedragen op zak liepen om de uitkeringen aan
huis uit te betalen, zijn de postbodes hier nooit
overvallen. Een grote tegenstelling tot de dag van
vandaag nu men zelfs van een handtasje beroofd
wordt.

Door los zand op de Hooghei
Wim moest soms ook op de Hooghei post bezorgen.
Vanaf ‘het Pekske’ (=Vorstenbosch), Hooghei
nummer 69, was er alleen los wit zand. Je kon er
in de zomer absoluut niet ﬁetsen, het zand zakte
gewoon onder de banden weg. En het stuk op de
Hooghei was lang, heel lang als je er moet lopen
met aan de hand een ﬁets met zware tassen. Je
ﬁets kon je het beste bij het begin tegen een boom
laten staan en lopend verder gaan, maar ook lopen
in het losse zand viel niet mee. Als men nu het
voortrazende verkeer op de Hooghei ziet, kan men
zich de toestand van die weg van toen gewoon niet

Feilloos huisnummers melden
Wim weet, met uitzondering van de nieuwe wijken,
nog alle huisnummers feilloos ‘uit zijn mouw te
schudden’. Hij is een trouw kringlid, die zelden ontbreekt op de dinsdagochtend als er gewerkt wordt
aan de archiefstukken, foto’s en bidprentjes van de
kring. Regelmatig wordt er een beroep gedaan op
zijn geweldig geheugen betreffende huisnummers
maar ook de meeste bewoners van ons dorp kent
hij met naam, toenaam, met wie ze getrouwd zijn
en waar ze wonen of gewoond hebben. Een overblijfsel van zijn tijd als postbode waarvan de andere
kringleden dankbaar gebruikmaken!
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De postbodes moeten in alle jaargetijden door weer en wind. Tegenwoordig zijn er goede wegen maar vroeger waren achteraf de wegen niet verhard en liepen zelfs regelmatig onder water, zodat ze met natte voeten thuiskwamen;
bepaald geen pretje. Op de Hooghei was het daarentegen nog allemaal los zand en was er bij droog weer met de
ﬁets met de zware tassen geen doorkomen aan.
Hierbij een tweetal foto’s om enigszins een beeld te krijgen van de wegen vroeger. Ze zijn, 30 september 1964, gemaakt tbv ruilverkaveling De Leijgraaf. Links het stuk vanaf de zomerdijk (voorheen waterkerende kade van de Aa
schrijft een ambtenaar) tot Westerbroek met het huis van toentertijd Tieske en Driek de Wever, Westerbroek 13. De
foto rechts is juist naar de andere kant genomen vanaf de zomerdijk naar het Hersend. Op de ﬁets links Marion van
den Akker en rechts Mariët van der Heijden. Op de achtergrond het pand van Bert Raaijmakers.
Foto’s door Landinrichtingsdienst, Utrecht, geschonken aan Heemkundekring De Plaets
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EVACUATIE EN BEVRIJDING IN OKTOBER 1944
Janske Bekkers-Roefs

Graag wil ik reageren op de publicatie van het artikel en foto’s in het Brabants Dagblad van 23 februari j.l.
betreffende de boerderij van Janus Tibosch en het woonhuis van Tinus Verstappen, kruispunt Berlicumseweg
– Kloosterstraat. Een golf van herinneringen riep die foto bij mij op. Wel uit een grijs verleden, maar voor mij
nog zeer levendig…!!!!
Terug naar 1944
11 Oktober evacuatie van Berlicum! Om 11 uur kwamen Duitse militairen deur voor deur aanzeggen dat
iedereen vóór 3 uur het dorp verlaten moest hebben.
Er werd niet bij verteld wat, hoe of waarheen!!!! Het
was onwerkelijk en onzeker.De meeste paarden van de
boeren waren gevorderd door de Duitsers, maar mijn
vader, ook boer, had op dat moment gelukkig nog een
paard en kar. Op die kar laadden wij de belangrijkste
bezittingen, die we dachten in eerste instantie nodig te
hebben……voedsel, kleding, beddengoed en een petroleumstel, wel zonder petroleum, maar we hoopten
dat iemand nog wat zou hebben, dan konden wij toch
ons eten klaarmaken. Ook namen we nog drie koeien
mee.Onze buurman Janus Wijgergangs en zijn vrouw
Mieke, beiden ongeveer 80 jaar oud, zouden op de
kar meerijden naar Coudewater want daar konden de
oudere mensen terecht werd er gezegd.
Het was een grauwe herfstdag, koud en miezerig. Een
troosteloze stoet evacués trok over de Hasseltsedijk:
kinderen en bejaarden de meeste te voet, sommigen
met kinderwagens, kruiwagens of ﬁetsen op massieve
banden, volgestouwd met van alles. Iedereen op zoek
naar een veilig onderkomen.

de aan het Sprokkelbosch Bertje Pennings, een broer
van mijn moeder. We zouden er zeker welkom zijn!!
Maar het liep anders!!!!! Net voorbij Coudewater
stond Janus Tibosch met zijn zoon Harrie te kijken of
ze bekenden zagen. Ze nodigden ons uit om daar te
blijven zolang dat kon. Het was toen nog heel onzeker
of we vandaar weer verder zouden moeten. Zoals het
de Schijndelse evacués vergaan was, die via Middelrode en Berlicum weer verder opgejaagd waren. Wij
namen ondanks de onzekerheid dankbaar de uitnodiging aan en waren heel blij dat we welkom waren bij
bekende mensen!! De koeien en het paard konden in
de wei en wij hadden een dak boven ons hoofd.
Wij waren met zes personen. Mijn ouders en ik, twee
onderduikers uit Amsterdam en een zus van hen, die
een medische opleiding volgde in Den Bosch en niet
meer naar huis in Amsterdam kon.
Maar we waren er lang niet de enige evacués. Voordat
het avond was, waren er bij de familie Tibosch en hun
buurman Verstappen ongeveer 50 mensen bijeen. De
meeste verbleven bij de familie Verstappen; zo ook de
familie Tibosch, omdat het huis van Verstappen zich
daar beter voor leende. Er kon daar o.a. in het souterrain gekookt worden. In de boerderij van Tibosch
kreeg de familie van Gradje Zwanenberg en de familie van Driek Smulders onderdak. Beide families
hadden nog een baby.

Een goed onderdak
Mijn ouders wilden naar Rosmalen gaan. Daar woon-
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Op deze foto uit 1967 ziet u de kruising Berlicumseweg, Kloosterstraat en Peter de Gorterstraat zoals deze er in
1944 ook ongeveer uitzag. Inclusief de eigen bewoners en evacués uit Berlicum, Middelrode en Nuland, in totaal 51
personen, vonden in oktober 1944 in de twee afgebeelde huizen onderdak. Janske Bekkers-Roefs weet zich nog veel
van die tijd te herinneren zoals u in haar verhaal kunt lezen. Ze denkt nog met dankbaarheid terug aan de gastvrijheid van Tinus en Betje en Verstappen-Voets en Janus en Anna Tibosch-Kuipers. Ze hadden het er ook bijzonder
goed van eten en drinken. Vooral voor Betje en Anna moet het een hele opgave geweest zijn om elke dag voor 51
mensen een warme maaltijd te bereiden.
Fotocollectie Henk de Werd
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In het souterrain
Het huis van Verstappen had beneden een groot souterrain dat in drie ruimtes verdeeld was; een garage,
een kelder en een grote ruimte waar in betere tijden
de was gedaan werd. Laatst vernoemde ruimte was
onze leefruimte met daarin ook twee bedden voor de
ouders van Betje Verstappen-Voets.
Het wasketelfornuis werd vervangen door een keukenfornuis waarop gekookt kon worden. Dat was gezien de omstandigheden heel comfortabel want het
fornuis gaf ook nog warmte. In die leefruimte stonden
drie tafels (twee aaneengeschoven). Op enkele stoelen werden planken gelegd, zodat er voor iedereen
een zitplaats was.
De jongeren en de mannen, ongeveer 20 personen,
sliepen op stro in de garage. De ouderen en de kinderen sliepen in de berging en in de leefruimte. Allemaal
in het souterrain. De garagedeuren waren gedeeltelijk
van glas, maar werden beveiligd met een grote stapel
zandzakken; dus tamelijk veilig voor de granaatinslagen.

het harde roggebrood dat zo een traktatie was. Het
was een riskante onderneming, maar hij was succesvol en kwam steeds met iets terug zoals o.a. zeep om
de was te kunnen doen. Bijzonder welkom met twee
baby’s en kinderen die nog niet zindelijk waren.
Grote bewondering
Ik denk altijd nog met grote bewondering terug aan
Betje en Tinus Verstappen-Voets en aan Anna Tibosch-Kuipers. Tinus die door zijn rustige, zelfverzekerde houding iedereen op zijn gemak wist te stellen
en ons daardoor een veilig gevoel gaf.
Betje en Anna die het klaarspeelden om voor al die
mensen elke dag weer een warme maaltijd op tafel te
zetten.
Ook voor de familie Zwanenberg en Smulders in het
huis van Tibosch. Er werd wel van alle kanten meegeholpen, maar toch: zij waren ‘de mentors’. Aan eten
hebben we geen gebrek gehad, aardappelen, vlees
melk en boter was er steeds voldoende.
Er werden regelmatig dieren, meestal koeien, door
granaten geraakt. De eerste koe werd professorisch
geslacht en door de evacués geconsumeerd. Maar er
waren dagen bij dat er twee of drie koeien door granaatscherven werden gedood of gewond, die werden
dan naar Coudewater gebracht waar ze in de slagerij
geslacht werden.
Op Coudewater waren heel veel mensen bijeen, niet
alleen de eigen psychiatrische patiënten en verplegend
personeel, maar ook van elders geëvacueerde patiënten met hun verplegend personeel, en veel zieken en
bejaarden uit Berlicum en Middelrode. Alsook enkele
hoogzwangere vrouwen met hun familie uit ons dorp.
Het was een hele opgaaf al die mensen elke dag weer
van eten te voorzien.

Ruilen van etenswaren
Grardje Zwanenberg, zijn zoon Wim en hun knecht
Akkermans zijn de dag na de evacuatie, weer te voet,
teruggegaan naar hun huis op de Veedijk. Ze brachten
koeien en een vet gemest varken mee dat enige dagen
daarna geslacht werd.
Wim Zwanenberg, toen 17 jaar oud en nergens bang
van, is enige keren met de bakﬁets van de Edah, die
geen banden meer had, naar Den Bosch geweest om
vlees en aardappelen om te ruilen tegen andere noodzakelijke etenswaren. Ook bracht hij o.a. 20 kg zout
mee om het vlees te pekelen, zodat het niet zo gauw
zou bederven, en een halve emmer stroop, heerlijk op
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Linksboven Anna en Janus Tibosch-Kuipers; rechtsboven Betje en Tinus Verstappen-Voets zij gaven in
oktober 1944 vele evacués een gastvrij onderdak. Een mooie nostalgische foto rond 1946. Anna druk met
Foto’s met dank aan Janske Bekkers-Roefs
sokken stoppen; Janus zorgt voor kachelhout.
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Beschietingen
We werden dagelijks beschoten vanuit de geallieerde
linies in Loosbroek en Vorstenbosch. Ook burgers
werden geraakt, gewond en soms gedood. Piet van
Zuylen van café Van Zuylen, nu het Wapen van Rosmalen, werd toen hij naar buiten wilde komen, aangezien voor een Duitse militair en is door een Engelse
militair doodgeschoten.
Vaak zat je met angst in het hart te luisteren waar de
granaten insloegen en of je geen voltreffers kreeg.
Bij Tibosch kwam een granaatscherf door een muur
en belandde in een kinderwagen waarin de baby Jan
Zwanenberg lag te slapen. Gelukkig zonder schadelijke gevolgen.
We kregen niet de indruk dat er gericht werd geschoten: de granaten kwamen overal terecht en op elk willekeurig moment van de dag.

(barbier) te fungeren. Het scheren van een stuk of vier
oude mannen met een scheermes (schars) was voor
haar een peulenschilletje.
Enige keren per week brachten we meel naar Piet van
de Wielen, de bakker aan de Graafseweg, die daar
roggebrood van bakte, een soort soldatenkuch, steenhard en zwaar, gebakken met zuurdesem want gist
was er niet.
Een vlooienplaag
Ondanks de oorlogsomstandigheden was ons verblijf
daar bijzonder goed. Er waren zelfs leuke dingen:
’s Avonds zaten we wel eens te zingen, een soort karaoke bij kaarslicht. Want elektra was er niet. Maar
ook geen telefoon, krant of radio, men wist niet wat
er in het land gebeurde, zelfs niet wat er in de naaste
omgeving aan de hand was, welke dag het was en hoe
laat het was!
Ook was er geen leidingwater meer, maar gelukkig
was er bij Tibosch een waterput voor drinken en om
het eten te bereiden. Zich wassen en verschonen kon
niet, de meeste van de evacués zijn al die dagen niet
uit de kleren geweest. Bepaald niet fris, maar het kon
niet anders. Alleen overleven telde op dat moment.
Tot overmaat van ramp kwam daar ook nog een vlooienplaag bij. Iedere morgen werden alle dekens naar
buiten gedragen en ﬂink uitgeklopt. Echter zonder
veel resultaat, de dekens waren gelucht maar de vlooien niet verjaagd. Die verschuilden zich in het stro, in
de matrassen en in de kleren die wij droegen

Melk, boter en roggebrood
’s Morgens gingen we soms wel met zes mensen koeien melken. Tweemaal daags moesten er ongeveer 20
koeien gemolken worden. Een kruiwagen, melkbussen en emmers, en daar ging de stoet. Als het rustig
was en alle koeien gemolken waren, hadden we veel
melk. Maar soms gebeurde het dat er geschoten werd
en we snel een veilig heenkomen moesten zoeken. We
doken dan met of zonder melk een sloot in totdat zo’n
aanval voorbij was.
Anna Tibosch zette een paar keer in de week een grote
melkbus met daarin 20 liter melk achter de kachel om
zuur te laten worden, die moest Wollie of Joop Kuiper
(de 2 onderduikers) dan karnen. Het was saai werk,
maar we hadden daarna wel boter en karnemelk. Hun
zus Daatje Kuiper, die verpleegster was, maakte zich
onmisbaar door een paar keer in de week als kapper

Terugtrekken van de Duitsers
Er werd steeds meer geschoten, er waren geallieerde
vliegtuigen in de lucht en de Duitsers begonnen zich
terug te trekken. Op 22 oktober vertrokken de, bij
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Coudewater gelegerde, Duitsers: spaarzaam gemotoriseerd en bewapend. Ze haalden ons paard uit de
wei en spanden het voor de keukenwagen. Mijn vader
was er helemaal ‘ondersteboven’ van dat zijn paard
nu toch nog gevorderd werd. Toen we bevrijd waren,
op 24 oktober, werd ons paard dood teruggevonden
bij de kerk in Hintham.
Op 23 oktober kwam vanuit Den Bosch nog een Duitse tank die precies tussen de twee huizen Tibosch-Verstappen ging staan. Men begon te schieten. Het was
een hels kabaal en iedereen dacht angstig: dit wordt
het einde. Gelukkig maakte die tank snel rechtsomkeer en verdween in de richting vanwaar hij gekomen
was. Later is die tank op de dijk bij het Hoogveld teruggevonden, helemaal uitgebrand.
We zijn bevrijd!!
De nacht van 23-24 oktober is er nauwelijks geslapen.
Voordurend hoorden wij beschietingen en granaatinslagen; steeds dichterbij. Er was een grote spanning
om de dingen die gebeuren gingen. Die nacht is er
veel en vurig gebeden!!!
Op 24 oktober ’s ochtends hoorden we mitrailleur- en
geweerschoten. Iemand die toen naar boven is gaan
kijken kwam juichend beneden en riep:
WE ZIJN BEVRIJD!!!!
Aan de oostkant van de Hasseltsedijk - Berlicumseweg zagen we kruipend over de dijk de eerste, zwaar
gecamouﬂeerde, geallieerde soldaten. Ze zwaaiden
naar ons, maar gebaarden ook dat we in onze schuilplaatsen moesten blijven, het was nog niet voorbij.
Later die dag kwamen er jeeps, gevechtswagens en
grote vrachtauto’s van de geallieerden. De lucht was
vol vliegtuigen. De bevrijding was een feit, wat was

iedereen blij: we hadden het overleefd!!
Drie dagen later konden we terug naar huis: veel huizen en boerderijen waren afgebrand of beschadigd.
Het onze stond er nog, wel door twee voltreffers
geraakt en geen ruit meer heel: maar dat is een ander
verhaal: de Wederopbouw.
Uit mijn herinneringen opgeschreven.
J. Bekkers-Roefs, Februari 2006

Bewoners en evacués aan de Berlicumseweg in Rosmalen; oktober 1944:
In het huis van Tinus en Betje Verstappen-Voets
Tinus en Betje Verstappen-Voets met hun kinderen
Albert en Tonny.
Janus en Anna Tibosch-Kuipers met hun kinderen
Jo, Martha,en Harry.
Jan Verstappen.
Piet en Pietje Voets, Dina Voets.
Janus en Grarda van Dorenmalen-Roefs met dochter
Truus en de Rotterdamse Greetje Kouwenhoven.
Willem en Jaantje Roefs-Pennings met dochter Janske.
Toon en Mie Raaijmakers.
Grard en Marie Voets-Raaijmakers met hun kinderen
Piet en Marietje.
Daatje Kuiper, Wolly Kuiper, Joop Kuiper.
Tinus ‘van Wouten’ (echte naam onbekend) met dochter
Jaantje.
In het huis van Janus en Anna Tibosch-Kuipers
Grardje en Truike Zwanenberg-van Doorn met hun kinderen Wim, Marietje, Riek, Siena, Anny, Mien, Nico,
Harry, Jan en hun knecht Akkermans.
Oma Zwanenberg.
Driek en Truus Smulders-van Zoggel met hun twee kinderen en opa en oma Van Zoggel.
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Herinneringen van Bartje Steenbergen (2)

Geschreven: Bart Steenbergen, bewerking en aangevulling: Albert Pennings

Op zaterdag harken
Toen keek ik ook al uit naar de zaterdag. Dan mocht
ik op drie plaatsen gaan harken. Ja, de stoep vegen
en de tuin harken, was iets dat hoorde je te doen op
zaterdag. Bij het eerste adres, bij Abels, die in het
omgebouwde koetshuis van dokter Trügg (Raadhuisplein 16, red.) woonde, kreeg ik een bordje met
pudding en soms mocht ik de pan uitkrabben. Dikwijls was de pudding aangebrand, maar toch nog
wel lekker. Bij het tweede, bij Vergouwe (Raadhuisplein 17, red.), kreeg ik een vierkant stuivertje en bij het derde, Buchli-Fest (Raadhuisplein 19,
red.), een dubbeltje.
Dat waren rijke protestanten, dachten we toen. Als
ik op zondag op het kerkplein aan het steppen was
klopten zij altijd tegen het raam en zeiden: ‘je moet
de zondag heiligen’.
Ik moest dan mijn houteren stepke naar huis brengen. Datzelfde gebeurde als ik met een kaatsballetje
aan het voetballen was tegen de muur. Dat hoorde
je op zondag niet te doen. Trouwens we mochten
ook niet spelen met de protestantse kinderen.
Ik kreeg van Buchli-Fest wel eens 5 cent. Daar
moest ik dan een paar boodschappen voor doen.
Die man was zo doof dat hij altijd een hoorn bij
zich droeg. Hij zette die dan in zijn oor en ik moest
dan hard door de hoorn praten. Mooi hè.

mijn moeder: ‘die worden gebracht door de ooievaar, kijk maar of hij niet op het dak zit, want hij
komt ieder jaar terug’. Hij kwam ieder jaar terug,
maar ik heb hem nooit kindjes zien brengen. Net
zomin als de paashaas zijn eieren in de wei legt. Ik
zocht dan in de wei en heb nooit een ei gevonden,
maar ze waren je thuis toch weer een uur kwijt.
Kermis
De kermisspullen werden op boten aangevoerd
door het kanaal. Bij het Balkums Huis, aan het eind
van Beekveld, werd alles gelost en naar het kermisterrein op het Raadhuisplein gebracht, dus vlak bij
ons thuis.
De kanaaldijk was aan deze kant nog niet verhard
en werd gebruikt om de schepen te trekken. Ravenstein had een ezel en verdiende wat bij met het trekken van schepen. Maar meestal werd het schip getrokken door de schippersvrouw met de kinderen.
Op de kermis had ik een baantje. De mallemolen
werd getrokken door een paardje, dat een eindje
verderop in de wei liep. Voordat de kermis begon,
moest ik ervoor zorgen dat het paardje voor de molen stond. Voor de verrichte diensten mocht ik gratis enkele ritjes draaien. Ik betaalde bovendien toch
nooit. Als de baas aan de bel trok, begon de molen
te draaien en ging hij geld ophalen. Met mijn arm
om de stang draaide ik dan mee.
Bij de mallemolen stond een kraampje van een
Bosch’ vrouwtje met klappertjes, pistooltjes en papieren ﬂuitjes, die uitrolden als je erop blies. Een

De ooievaar komt ieder jaar!
Toch mooi als ik denk aan vroeger. Hoe kwam het
toch, dat hier zoveel kinderen woonden? Toen zei
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Het gezin van Lindert Steenbergen en Kòtje van Deursen kreeg elf kinderen. Een druk gezin; aan werk
geen gebrek. Op deze foto, van rond 1933, zien we dienstbode Nölleke Strik druk bezig met het poetsen van
de schoenen van de vele gezinsleden.
Staande zien we zoon Hans en moeder Kòtje, die lachend toekijken. Op de knieën zit zoon Frans en naast
hem zijn zus Nora. Op de foto is te zien dat Hans en Frans klompen dragen, wat in die tijd gebruikelijk was.
Schoenen waren voor de zondag!
Fotocollectie Heemkundekring De Plaets.
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rolletje klappertjes kostte 1 cent.
Dan naar de luchtschommels. Als je het doek raakte, werd je afgeremd. De mallemolen kostte twee
cent en de zweef 3 cent. Heel de dag op de kermis;
veel kijken maar zonder centen.

het zeil om stiekem te kijken.
Dan maar lege sigarettendoosjes zoeken. Want er
waren twee merken met punten. Pirate ½ punt en
Turmac. Honderd punten kon je in Den Bosch inleveren en je kreeg dan 10 cent. Dan was er nog het
merk Zantia. Daarin zat een prachtige vlinder met
hele mooie kleuren. En natuurlijk zilverpapier zoeken. Zo was je de hele dag op de kermis. Behalve
de meisjes die om zes uur thuis moesten zijn om
het vee te voeren, maar ze kwamen om zeven uur
weer terug.

Klettertentjes
Vooral de ‘klettertentjes’ vond ik mooi. Men maakte
muziek, het volk stroomde toe. Dan kwam er vanachter het gordijn een dikke meneer het podium op
en riep: ‘Komt dat zien, komt dat zien, Miss Mora.
Ze is geringd door oor en neus en leeft van rauwe
rijst en grove tabak’. De mensen stroomden dan
naar binnen. Het kostte maar een dubbeltje, maar
wij kwamen voor niets naar binnen door onder het
zeil door te kruipen en zagen daar een vrouw die
een ring had door allebei de oorlellen en een door
de neus.
Een eindje verder weer zoiets. Daar kon je voor 5
cent koningin Astrid van België zien. Zij was in de
jaren dertig verongelukt. In haar bruidskleren in
een doodskist was ze dan te zien. Natuurlijk was ze
het niet echt, maar lag er een prachtig aangeklede
pop in de doodskist.
Dan naar het circus. Daar kon je met de grote beer
vechten. Als je won kreeg je 25 gulden, wat in die
tijd heel veel geld was. Als de tent vol was, kwam
er iemand uit het publiek die het aandurfde. De beer
ging op zijn achterste poten staan, leunde met zijn
voorpoten op de schouders van de man, die dan
meteen omviel. Zeker eentje van het circus. Ik heb
nooit iemand zien winnen. Maar ons was opgevallen dat het steeds dezelfde persoon was die tegen de
beer ging vechten. Want ook daar kropen we onder

Dansen
Later gingen mijn kameraad Wim van Osch en ik
dansen in de danstenten. Er stond één tent bij de
Prins, één bij de Gouden Leeuw en in Middelrode,
bij de tramhalte van Toon Schouten, stond de tent
van Paashuis. Bij Ant Schouten waren de bierglazen genummerd, zodat je bij ieder rondje je eigen
glas terugkreeg.
Voor iedere dans moest je drie cent betalen, voor
een gulden had je een dagkaart. Ik heb nog wel eens
dansgeld opgehaald. Soms matste ik dan wel eens
iemand met twee cent! Het dansen was tot 9 uur.
De pastoor kwam sluiten. De meisjes moesten naar
huis, maar de jongens mochten nog een half uur
naar de kermis.
Sinterklaas
Ook de Sinterklaastijd was mooi, al was het bijna
altijd hetzelfde wat je kreeg: een blokkendoos of
bouwdoos, een prentenboekje of kleurboekje, een
taaitaai, 3 speculaaspopjes, 2 suikerbeestjes en 2 of
3 chocoladebeestjes. Dat lag dan in een leeg prui90

Aan het einde van de huidige Runweg, waar vroeger het Beekveld op de Zuid-Willemsvaart uitkwam,
heerste al vroeg bedrijvigheid. Aan de Berlicumse zijde van het kanaal was, zoals te zien is op deze foto uit
1935, nog geen weg, alleen een jaagpad. Dat pad was er om de schepen te trekken. Bartje herinnert zich
nog heel levendig dat zelfs vrouwen en kinderen touwen om hadden om zo het schip te trekken.
Op de smalle strook tussen de Aa en het kanaal werden loodsen gebouwd voor opslag van goederen en
graan, er kwam een herberg voor schippers en een zadelmakerij voor leerbewerking. Er was dus een losplaats voor schepen. De spullen voor de Balkumse kermis die per schip werden aangevoerd, loste men hier
en werden daarna naar het kermisterrein op het Raadhuisplein vervoerd. Fotocollectie Heemkundekring De Plaets.
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Ons vader verkocht dan langs de kant appelsienen,
de grote kostten 2 cent, de kleintjes 1 cent. Hij verkocht ook snoep en kwatta’s. Soms moesten we
meehelpen met venten.
Ons vader ging rond met groente en fruit. De groente kocht hij op de veiling; de appelsienen bij Den
Baaij in Den Bosch. Ik weet nog dat we daar op de
markt waren en dat dan een plat metalen luik langs
het huis op het trottoir openging, zo kwam je in de
kelder met de appelsienen. Vader ventte de groente
en fruit uit tot en met Heeswijk en Dinther, altijd
alleen maar in die richting. In Middelrode had hij
een vast adres om zijn brood op te eten.
Ons vader verkocht ook ‘bromollie’ (Balkums voor
bronolie, is petroleum, red.) en haring. Mijn vader
kocht APC-olie, twee vaten voor een tientje. Om dat
te kunnen betalen moest hij eerst bij tante Jans in
Den Bosch een tientje gaan lenen. De olie verkocht
hij in kleine hoeveelheden. De mensen die van de
Loofaert kwamen, vroegen om een ‘tötje’ (=tuitje,
red.) bromollie, de mensen uit het dorp vroegen om
een ‘kènneke’.
Om wat bij te verdienen oberde ons vader ook geregeld en had dan een losse boord met een front aan.
Zo’n boord en front moest mooi wit en goed stijf
zijn. In Berlicum kwam elke maandag een boordemannetje uit Den Bosch met een grote korf voor op
de ﬁets die mannenboorden ophalen. Op het eind
van de week bracht hij ze weer schoon en gesteven
terug. Ze noemde hem ’t Schefferke (=Scheffers,
red.) en had een wasserij in de Clarastraat.

menkistje. De grote winterwortel en het briefje met
onze naam waren dan weg. Ik heb nog heel lang
in Sinterklaas geloofd, maar gelukkig wist Sinterklaas niet dat ik stiekem achter op de bumper van
de stoomtram had gezeten om mee te rijden naar
school!
De verdwenen meikevers
In mei ging ik in de bukeheg (beukenheg) die rondom het kerkhof stond mulders (meikevers) schudden. In de meimaand waren er veel bij ons. In een
oude verfbus had ik er dan wel meer dan honderd.
Wij deden de mulders ook wel eens een touwtje aan
de pootjes en zongen dan: ‘mulderke, mulderke, tel
oew geld’. Ze begonnen dan te vliegen. Ik weet nog
dat je bakkers en koninginnen had. Vooral vleermuizen hadden graag meikevers, maar die zijn er
nu bijna niet meer. Daarom zullen er nog zo weinig
vleermuizen zijn.
Ook vogeltjes zoeken was mijn hobby. Mijn kameraad Wim van Osch ging dan met zijn rug tegen
de boom staan, ik met een voet in zijn gevouwen
handen en de andere voet op zijn schouder. Zo klom
ik naar boven, maar ik moest me wel aan zijn haren
vasthouden! Als ik dan een nestje gevonden had,
ging ik iedere dag kijken of er eitjes in lagen en later of er jongen waren. Zo was het ieder jaargetijde
wat anders.
IJsvlakte tot Den Bosch
In de winter kon je overal schaatsen. De hele Runkampen stond onder water. Tot Den Bosch toe was
het één grote bevroren ijsvlakte. Je kon zo naar Den
Bosch schaatsen.

wordt vervolgd
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Het schaatsen, zoals Bartje Steenbergen vertelt, ging er vroeger wat anders aan toe dan tegenwoordig. Hardrijden
kwam nauwelijks voor. Het schaatsen vond meestal plaats op ondergelopen stukken land, vijvers en ‘wielen’. De
schaatsen waren meer geschikt voor het sierrijden, meestal met twee of meer personen. Op de foto, uit omstreeks
1920, zien we ook de weinig sportieve kleding tijdens het schaatsen; zoals hoeden, lange rokken, bontstola’s en
stropdassen.
De foto is gemaakt in de Runkampen achter de N. H. kerk; kort bij het woonhuis van de familie Steenbergen. De
hele Runkampen stond onder water. Tot Den Bosch toe was het één grote bevroren ijsvlakte. Je kon zo naar Den
Bosch schaatsen. Lindert probeerde er wat te verkopen aan de schaatsers.
V.l.n.r. zien we: Giel van Heeswijk, zijn vrouw Anna, Mijnk Nuiten, Roeloﬁna Nuiten-Groothuis (postkantoorhouFotocollectie Heemkundekring De Plaets
der), Toon van Heeswijk, Marietje van Heeswijk en Peter Smits.
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Reacties, mededelingen en schenkingen

Bestuur en redactie
Reacties op fototeksten. Van Cor Verhoeven (Tilburg), Janske Bekkers-Roefs en Theo Danen kregen we reacties
op een fototekst. Bijna onderaan op de 2de pagina van de omslag van periodiek 2-2006 staat dat stro soms ‘gesleufd’
(gelijk gemaakt) werd om een dak te dekken ‘Gesleufd’ moet zijn ‘gescheufd’ (schoof). De dames op die foto staan
er niet met een ‘schop strooi’, maar met een ’gerf rogge’ die met ‘twee wissen’ is samengebonden. Ook de redactie
ziet zelf nog wel eens een fout. Op pagina 51 staat Hoogstraat 14 vernoemd voor het café van Peer Goossens en op
pagina Hoogstraat 10 voor hetzelfde pand. Het pand in zijn geheel zou 2 huisnummers moeten hebben 10 en 12. Bij
de inmiddels verdwenen panden is het soms moeilijk het juiste huisnummer te vinden.
Schenkingen. Van Bennie van Osch kregen we drie boeken met verzamelde personeelsvoorschriften van de PTT.
We zouden denken dat postverwerking redelijk gemakkelijk is, maar blijkbaar is niets minder waar, want deze voorschriften, uit 1954, bevatten gezamenlijk ruim 800 pagina’s. Van Annet van Sleuwen kregen we het boek ‘200 jaar
Post in Nederland; 1799-1999’, dat vanaf 1799 het postwezen behandelt. Een schitterend en bijzonder interessant
boek met prachtige foto’s. Van Rian van den Broek kregen we het boekje ‘Gastronomie in Noord Brabant’ uit 1990.
Met daarin naast talrijke restaurants ook ‘De Gouden Leeuw’ en ‘Liza Minnelli’ vernoemd. Naast enige uitleg over
de historie, worden o.a. ook de uitbaters, de kok, de prijzen en de te verkrijgen gerechten genoemd. Het is nog uit de
tijd dat Lies en Henk Ackermans er het beheer hadden. Het zijn weer mooie aanvullingen voor de bibliotheek van
de kring. Een volgende keer volgen de andere schenkingen.
Wij danken iedereen voor hun reacties en de aanvullingen voor het archief. Alles wordt zuinig bewaard in de
inbraak- en brandbeveiligde archiefruimtes van heemkundekring ‘De Plaets’. Geïnteresseerden kunnen er nu en
later gebruik van maken. Elke dinsdagochtend kan iedereen vrij binnenlopen voor informatie of zomaar om eens
een kijkje te nemen. U zult er van staan te kijken wat er allemaal in de archiefruimtes van heemkundekring ‘De
Plaets’ aanwezig is. Op de dinsdagmorgen werken er altijd een groot aantal kringleden aan de archiefstukken, foto’s,
bidprentjes en stamboomgegevens van de kring.

Inhoud

Anny vd Heijden-Bijnen:
Fotogroep:
Wim vd Heijden, †2005:
Janske Bekkers-Roefs:
Bartje Steenbergen, Albert Pennings:
Redactie:
Wim vd Heijden, †2005
Op de achterzijde:

In Berlicum en Middelrode staat zingen hoog in het vaandel
Schoolfoto groep 7 Herman Jozef School Middelrode1987/19898
PTT in Berlicum, Herinneringen van Wim vd Ven als postbode. (Slot)
Evacuatie en bevrijding in october 1944
Herinneringen van Bartje Steenbergen (2)
Reacties, mededelingen en schenkingen.
Berlicumse bestuurders en hun secretarissen door vier eeuwen,
1624, 1724, 1824, 1924
Situatietekening De Hasselt, anno 1720

©2006 Heemkundekring ‘De Plaets’ , Berlicum-Middelrode, ISSN 1380-0167

94

71
77
78
82
88
94
95
96

